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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-15:00 

Beslutande: Kristine Andersson (S), ordförande 
Joacim Hermansson (S) 
Magnus Storm (C), vice ordförande 
Carina Sundén Wessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kent Wanberg (S) ersätter Zaki Habib (S) 
Lillemor Bodman (M) ersätter Tomas Klockars (M) 
Intisar Alansari (S) ersätter Maud Segerstedt (C) § 126–139 
 

Övriga deltagare: Helene Lundin (KD) 
Roseel Säwlund (SD) 
Stefan Andersson (MP) 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Jessica Andersson, ekonom 
Muzaffer Oguz, ekonom 
Åsa Jönsson, bitr verksamhetschef grundskolan 
Staffan Hörnberg, gymnasiechef 
Ann-Marie Naulén Lundin, chef elevhälsan/verksamhetschef EMI 
Kristina Öhrn, verksamhetschef, förskolan 
Michael Tybell, verksamhetschef, grundskolan 
Anna Hedman, kommunal 
Sofia Liodden, lärarförbundet 
Susanne Karlsson, lärarna riksförbund 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Fredrik Rosenbecker (SD) som 
ersättare. 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, 14 december 2021 
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Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
120 - 133 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 
§120/21 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnd 2022 
  
§121/21 Internkontrollplan 2022 för barn- och utbildningsförvaltningen 
  
§122/21 Kvalitetsdagar år 2021 
  
§123/21 Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever 2022 
  
§124/21 Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2022 
  
§125/21 Svar på Remiss av motion från Lillemor Bodman (M) och Emil 

Wellander (M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i grundskola och gymnasium 

  
§126/21 Skolskjutsar och elevresor - konsekvenser av nedlagda busslinjer 
  
§127/21 Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2022 
  
§128/21 Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2022 
  
§129/21 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott efter Linda Svahn (S) 
  
§130/21 Genomlysning Lindeskolans ekonomi 
  
§131/21 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§132/21 Frågor väckta av ledamöter 
  
§133/21 Goda exempel 
  
§138/21 Delegationsärenden 
  
§139/21 Meddelanden 
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BUN §120/21   Dnr: BUN 
2021/48 
 
Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnd 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta  

• Verksamhetsplan 2022 med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och ekonomisk ram för 
barn- och utbildningsnämnden.  

• Verksamhetsplanen vidarebefordras till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen infördes successivt från 
2019 enligt antagen handlingsplan och gäller fullt ut från och 
med 2020. 
 
Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, 
kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara antagna 
senast i december 2019 för att gälla från år 2020. 
 
Under oktober månad 2019 presenterade barn- och 
utbildningsförvaltningen ett material om grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer för barn- och utbildningsnämnden, samt hade 
en workshop tillsammans med nämnden kring vilka 
utvecklingsområden som sågs som prioriterade för nämndens 
verksamheter under 2020. 
 
För 2021 kompletterades verksamhetsplanen med indikatorer 
för utvecklingsmålen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar härmed sitt 
förslag till Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden 
2022. 
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Förslag till beslut 
• Nämnden beslutar anta Verksamhetsplan 2022 med 

grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och 
ekonomisk ram för barn- och utbildningsnämnden.  

• Verksamhetsplanen vidarebefordras till 
Kommunstyrelsen. 

 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §121/21   Dnr: BUN 
2021/84 
 
Internkontrollplan 2022 för barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den föreslagna 
internkontrollplanen för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen successivt införts enligt 
antagen handlingsplan och gäller fullt ut från och med 2020. 
 
Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen. 
 
Internkontrollen bygga på den övergripande bild nämnden har 
av vilka risker som verksamheten identifierat finns mot 
grunduppdraget och kvalitetsfaktorerna.  
 
På enhetsnivå ska görs detta av chefer i förvaltningen i 
regelbunden egenkontroll, och sedan aggregeras upp till 
nämndnivå. 
 
För 2021 har cheferna inte gjort någon egenkontroll. Förslaget 
till plan bygger därför i grunden på tidigare års kontrollmoment 
för nämnden. Kontrollmomenten har dock stämts av mot det 
identifierade grunduppdraget och vissa justeringar har gjorts. 
 
Under våren 2022 påbörjas arbetet med att skapa egenkontroll 
på enhetsnivå och resultatet kommer att bli en del av 
internkontrollen på övergripande nivå för 2023. 
 
Internkontrollmomenten ska alltså mäta hur riskutsatt 
grunduppdraget är, genom respektive kvalitetsfaktor. Barn- och 
utbildningsnämndens kontrollmoment finns inom 
grunduppdragen Verksamhet och Arbetsgivare. 
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Förslag till beslut 
Nämnden godkänner den föreslagna internkontrollplanen för 
2022. 
 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §122/21   Dnr: BUN 
2021/89 
 
Kvalitetsdagar år 2021 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
På nämndens sammanträde i november genomförs en nerskalad 
variant av kvalitetsdagarna för 2021. 
 
På kvalitetsdagen deltar förvaltningschefen och 
verksamhetscheferna för förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan samt chefen för elevhälsan.  
Fokus för kvalitetsdagen ligger på det kvalitetsarbete som skett 
under föregående läsår, de resultat som verksamheterna visar 
och de kommande strategiska utmaningar och utvecklingsmål 
som gäller för nämndens verksamheter. 

Förslag till beslut 
Nämnden tackar för informationen. 
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BUN §123/21   Dnr: BUN 
2021/91 
 
Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever 
2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Oförändrade ersättningsnivåer för asylsökande barn och 
elever år 2022. 

Ärendebeskrivning 
Budget fördelas till respektive verksamhet för asylsökande barn 
och elever enligt bilagan. Asylintäkter budgeteras hos 
förvaltningschefen. 
 
Budgetansvarig finansierar verksamheten genom budget. 
Utgångspunkt för budgetering är prognos för antal asylsökande 
barn i förskola och skola samt asylersättning per läsår och barn. 
 
Prognos för antal asylsökande barn och elever 2022 (förra årets 
siffror inom parentes): 
• 4 (4) barn i förskola 
• 4 (4) elever i förskoleklass 
• 30 (30) elever i grundskola, grundsärskola och specialskola 
• 7 (10) elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och barn 
2021: 
• 65 300 kr för ett barn i allmän förskola 
• 53 400 kr för en elev i förskoleklass 
• 104 800 kr för en elev i grundskola, grundsärskola och 

specialskola 
• 119 100 kr för en elev i gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 
 
Kostnader som asylintäkterna ska täcka 
Ersättningen ska täcka följande kostnader som kommunen har 
för förskolan eller utbildningen: 
• undervisning 
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• skolskjuts 
• personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd) 
• lärverktyg 
• elevhälsa 
• måltider 
• administrationskostnader 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besluta 

• Oförändrade ersättningsnivåer för asylsökande barn och 
elever år 2022. 

 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Ekonom 
För kännedom: 
Verksamhetschefer 
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BUN §124/21   Dnr: BUN 
2021/92 
 
Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 
2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besluta 

• Ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 
2022: 

 
Förskolan  0 kr 
Grundskolan 800 000 kr 
Gymnasieskolan 100 000 kr 

Totalt  900 000 kr 
 

Ärendebeskrivning 

Migrationsverket betalar ut en schablonersättning för 
nyanlända, dvs. personer som fått uppehållstillstånd och blivit 
kommunplacerade. Kostnader som skall täckas av ersättningen 
är bland annat särskilda introduktionsinsatser eller 
merkostnader i förskola och skola. Schablonersättningen skall 
räcka till minst 4 år för att anpassas till skollagens definition av 
nyanlända, se 3 kap. 12 a § skollagen (2010:800) 

Ersättningen betalas ut under 25 månader och uppgår totalt till 
149 600 kr per barn eller elev för 2021. 

Budget för schablonersättning för nästa kalenderår fördelas till 
respektive verksamhet proportionellt till antalet nyanlända barn 
eller elever. 

Ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2022: 
 

Förskolan  0 kr 
Grundskolan 800 000 kr 
Gymnasieskolan 100 000 kr 
Totalt  900 000 kr 
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Fördelningen för 2022 enligt ovan leder till att inget utrymme 
kommer att finnas kvar att spara till 2023. 

Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2021 var 
enligt tabellen nedan:  

Förskolan  400 000 kr 
Grundskolan 2 600 000 kr 
Gymnasieskolan 700 000 kr 
Totalt  3 700 000 kr 

 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besluta 

• Ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 
2022: 

 
Förskolan  0 kr 
Grundskolan 800 000 kr 
Gymnasieskolan 100 000 kr 

Totalt  900 000 kr 
 
 

För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Ekonom 
För kännedom: 
Verksamhetschefer 
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BUN §125/21   Dnr: BUN 
2021/96 
 
Svar på Remiss av motion från Lillemor Bodman (M) 
och Emil Wellander (M) om att öka elevinflytandet 
och den demokratiska processen i grundskola och 
gymnasium 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

• Uppdra åt förvaltningschefen att förtydliga uppföljningen 
av det demokratiska uppdraget under 2022. 
Redovisningen ska ske inom ramen för lägesrapport per 
sista april, delårsredovisning per sista augusti och i 
årsredovisning för 2022. 

• Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit 
med en motion om att öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i grundskola och gymnasium. Kommunstyrelsen har 
remitterat motionen till Barn- och utbildningsnämnden. 
 
I motionen ges fyra förslag: 
 

• Att alla skolor i Lindesbergs kommun ska erbjudas en 
elevrådsutbildning med exempelvis Elevernas 
riksförbund. 

 
• Att eleverna ges rätt förutsättningar för en hållbar 

struktur där de kan bedriva skoldemokratiskt arbete. 
 

• Att eleverna ska ges förutsättningar att bedriva 
elevrådsarbete på eget initiativ. 

 
• Att Barn- och utbildningsnämnden ges fortlöpande 

information hur detta arbete fortskrider. 
 
Förvaltningens kommentarer 
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Barn- och utbildningsförvaltningen delar fullt ut 
motionsställarnas syn på vikten av arbetet med demokrati i våra 
skolor. 
 
Arbetet med demokrati är en av de grundläggande frågor som 
skolan måste arbetar med varje dag. Det är också något som 
måste genomsyra varje lärares planering och genomförande av 
sin undervisning och skolenhetens verksamhet i stort. Utifrån 
elevens ålder och mognad, enhetens storlek och andra 
förutsättningar kan arbetet se olika ut från enhet till enhet. Men 
det är av yttersta vikt att arbetet sker och ges den tyngd som 
våra styrdokument anger. 
 
Enligt läroplanen vilar skolväsendet på demokratins grund och i 
Skollagen (2010:800) står det att utbildningen syftar till att 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden och att 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. 
 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska 
bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 
för att aktivt delta i samhällslivet. 
 
Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta ett 
personligt ansvar och genom att delta i planering och 
utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga 
att utöva inflytande och ta ansvar. 
 
Det är alltså med stor tydlighet som det demokratiska uppdraget 
i skolan ingår i det övergripande grunduppdraget för skolan och 
även barnomsorgen. 
 
Varje enhet behöver hitta sina former för hur man ska kunna 
leverera det demokratiska uppdraget. Det som en skola har 
upplevt som ett bra sätt att jobba på kan en annan skola uppleva 
som mindre bra. Skolan i Lindesberg har genom åren haft olika 
organisationer med i arbetet och köpt in utbildningar i 
elevdemokrati med varierande resultat.  
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Förvaltningen och varje verksamhetsområdes uppgift är att 
utöver att ge förutsättningar även se till att tillfällen för utbyte 
skapas, där rektorer och lärare kan dela erfarenheter kring 
arbetet med dessa frågor. Förvaltningen ska centralt ge 
förutsättningar och hjälpa till att skapa forum där dessa frågor 
diskuteras och erfarenheter kan dras men ”hur” arbetet ska ske 
är upp till varje enhet att lösa. Utifrån ovanstående resonemang 
anser Barn- och utbildningsförvaltningen att det är olämpligt att 
binda upp verksamheten vid ett arbetssätt eller en särskild 
organisation. 
 
Förvaltningen ser att det finns ett behov av att förtydliga 
uppföljningen av det demokratiska uppdraget under 2022 till 
nämnden. Den redovisningen bör ske inom ramen för 
lägesrapporten per sista april, delårsredovisningen per sista 
augusti och i årsredovisningen för 2022. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt 
förvaltningschefen att förtydliga uppföljningen av det 
demokratiska uppdraget under 2022. Redovisningen ska ske 
inom ramen för lägesrapport per sista april, delårsredovisning 
per sista augusti och i årsredovisning för 2022.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Kristine Andersson (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag 
med följande tillägg: 

• Motionen anses besvarad. 
 

Jari Mehtäläinen (SD), Ingrid Rörick Richter (L), Pär-Ove 
Lindqvist (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Kristine Anderssons (S) förslag mot bifall av 
motionen i sin helhet och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller Kristine Anderssons förslag. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
JA-röst för Kristine Anderssons förslag. 
Nej-röst för att bifalla motionen i sin helhet. 
Ordförande har utslagsröst och avger sin röst sist. 
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Ledamot/Tjg ersätter Ja Nej Avstår 

    
Joacim Hermsannson (S) x   
Kent Wanberg (S) x   
Magnus Storm (C) x   
Intisar Alansari (S) x   
Carina Sundén Vessling (V) x   
Pär-Ove Lindqvist (M)  x  
Lillemor Bodman (M)  x  
Ingrid Rörick Richter (L)  x  
Fredrik Rosenbecker (SD)  x  
Jari Mehtäläinen (SD)  x  
Kristine Andersson (S), 
Ordförande 

x   

Summa 5 5 0 
 
Med 5 Ja-röster mot 5-Nej-röster beslutar nämnden bifalla 
Kristine Anderssons (S). 

Reservationer 
Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Ingrid Rörick 
Richter (L), Fredrik Rosenbecker (SD) och Jari Mehtäläinen (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en skriftlig reservation. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §126/21   Dnr: BUN 
2021/39 
 
Skolskjutsar och elevresor - konsekvenser av 
nedlagda busslinjer 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Tacka för informationen. 
• Informationen som gått ut om elevresor delges nämnd. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare uppdragit åt 
förvaltningschefen att utreda vilka konsekvenser Region Örebro 
läns beslutade neddragning av busslinjer i norra länsdelen får 
för elever på grund- och gymnasieskolor, folkbokförda i 
Lindesbergs kommun. De beslutade förändringarna träder i 
kraft i samband med tidtabellskiftet i december 2021. 
 
På uppdrag av Lindesbergs kommun har Länstrafiken 
sammanställt en utredning av konsekvenser av de beslutade 
förändringarna samt redovisat resestatistik för gymnasielever 
på berörda linjer. 
 
De beslutade förändringar är i korta drag att linjerna 303, 308 
och 353 utgår samt att linje 354 förändras. 
 
Effekter för grundskolans elever 
Lindesbergs kommun har genom avtal med Länstrafiken 
säkerställt att skolskjutsar i enlighet med Skollagen (2010:800) 
ska genomföras. Länstrafiken har därmed ett uppdrag att 
säkerställa utförandet av skolskjutsar i enlighet med Skollagen. 
De beslutade förändringarna kommer inte att påverka 
möjligheterna för elever i grundskolan att ta sig till/från skolan. 
 
Effekter för elever på gymnasieskolan 
Lindesbergs kommun har genom avtal med Region Örebro 
säkerställt att elevresor för gymnasielever ska erbjudas i 
enlighet med Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att 
svara för vissa elevresor. 
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Detta är ett gemensamt avtal med övriga kommuner i länet och 
som innebär att samtliga gymnasielever ska få ett s.k. 
gymnasiekort som ger fria resor till/från skolan på vardagar 
inom Örebro län. 
 
Neddragningen kommer att påverka möjligheterna för 
gymnasieelever i vissa områden att ta sig till/från Lindeskolan 
och andra gymnasieskolor, enligt nedanstående: 
 

• Gymnasieelever som i dagsläget åker med linje 308 och 
bor långt från angöring av tågtrafik, t.ex. i Löa och norrut 
utmed riksväg 50 mellan Storå och Kopparberg, kommer 
att påverkas. 

 
• Gymnasielever boende norr och öster om Ramsberg 

påverkas. Gäller elever som inte kan ta sig till 
linjehållplats i Ramsberg, som blir ändhållplats för nya 
linje 353. 

 
• Gymnasieelever i Gusselby påverkas då de inte har någon 

möjlighet att åka kollektivt då gamla linje 353 läggs ned. 
 
Vidare har Länstrafiken i sin utredning undersökt eventuella 
möjligheter för de gymnasieelever som kommer att påverkas av 
besluten om förändringar, att åka med befintliga 
grundskoleskjutsar. 
 
Länstrafikens utredning visar på teoretiska möjligheter till 
samåkning från vissa platser på morgonen. Det finns dock 
oklarheter kring den faktiska beläggningen på 
grundskoleskjutsarna och är därmed ingen lösning för de elever 
som påverkas av beslutet om förändringar i linjetrafiken. 
 
På eftermiddagen finns sannolikt även skillnader i sluttid mellan 
gymnasieskolan och grundskolan, där gymnasieskolans elever 
ofta slutar senare på dagen. Detta försvårar ytterligare en 
samordning av skjutsarna. 
 
Enligt en preliminär bedömning från Länstrafiken skulle 
åtminstone två mindre fordon behöva tillföras i flödet för att 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

kunna säkerställa att berörda gymnasieelever får en oförändrad 
servicenivå efter neddragningen av linjer. Detta kan tidigast ske 
inom ramen för det avrop av ramavtalet som görs under 
hösten/vintern 2021-22 och få effekt till läsårsstarten 2022-23. 
Det skulle med stor sannolikhet medföra en avsevärt ökad 
kostnad för grundskoleskjutsarna. 
 
Resestatistik 
Länstrafiken har i sin utredning redovisat resestatistik i form av 
incheckningar med gymnasiekort på vardagar under perioden 
september – november (ej vecka 44). Statistiken kan användas 
för att få en ungefärlig uppfattning om hur många elever som 
blir påverkade av neddragningarna. 
 
• För linje 308 har det under perioden gjorts drygt 8 

incheckningar/dag på hållplatser från kommungränsen i norr 
till hållplats Ingelsdal. Efter hållplats Ingelsdal bedöms 
tätorten Storå ta vid. 

 
• För linje 353 har det under perioden gjorts 5,3 

incheckningar/dag från hållplatserna Gusselby och Gusselby 
skola. 

 
• Ingen statistik för linje 354 har erhållits. 

Förslag till beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på följande tilläggsförslag: 

• Informationen som gått ut om elevresor delges nämnd. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden besluta enligt förvaltningens 
förslag med Pär-Ove Lindqvist tilläggsförslag och finner så 
beslutat. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §127/21   Dnr: BUN 
2021/100 
 
Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Fastställa priser till kommunal huvudman för kalenderår 
2022, enligt redovisad prislista. 

• Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning 
av interkommunal ersättning till de kommunala 
huvudmän som under kalenderåret 2022 tar emot elever 
folkbokförda i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. 
Beloppet har bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser. 
 
Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd 
prövas och beslutas på individnivå och ingår inte i 
grundbeloppet. Lovskola och modersmålsundervisning samt 
studiehandledning på modersmål är tilläggsbelopp. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• Fastställa priser till kommunal huvudman för kalenderår 
2022, enligt redovisad prislista. 

• Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning 
av interkommunal ersättning till de kommunala 
huvudmän som under kalenderåret 2022 tar emot elever 
folkbokförda i Lindesbergs kommun. 

 
För åtgärd: 
Förvaltningschef. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §128/21   Dnr: BUN 
2021/101 
 
Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• Fastställa bidrag till fristående huvudman för kalenderår 
2022, enligt redovisad bidragslista. 

• Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning 
av bidrag till de fristående huvudmän som under 
kalenderåret 2022 tar emot elever folkbokförda i 
Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. 
Beloppet har bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser. 
 
Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd 
prövas och beslutas på individnivå och ingår inte i 
grundbeloppet. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• Fastställa bidrag till fristående huvudman för kalenderår 
2022, enligt redovisad bidragslista. 

• Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning 
av bidrag till de fristående huvudmän som under 
kalenderåret 2022 tar emot elever folkbokförda i 
Lindesbergs kommun. 

 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §129/21   Dnr: BUN 
2021/81 
 
Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Linda Svahn 
(S) 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Kristine Andersson (S) till 
ny ledamot och ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Linda Svahn(S) 

Ärendebeskrivning 
 
Linda Svahn (S) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
och ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Beslut om 
entledigande hanteras i kommunfullmäktige den 27 september 
2021. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Kristine Andersson (S) till 
ny ledamot och ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Linda Svahn(S) 

 

Meddelas för åtgärd 
Systemförvaltare Troman 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §130/21   Dnr: BUN 
2021/72 
 
Genomlysning Lindeskolans ekonomi 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delrapporten och 
uppdrar till ordförande att uppdatera kommunstyrelsen om 
nämndens arbete med att få bort underskottet på Lindeskolan.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2021 att uppdra till 
barn- och utbildningsnämnden att visa hur man kan ta bort 
underskotten på Lindeskolan, rapport i oktober 2021 på 
kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningen har uppdragit till KPMG att genomföra en 
kartläggning av Lindeskolans ekonomi. KMPG presenterar sin 
delrapport vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
15 november 2021. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delrapporten och 
uppdrar till ordförande att uppdatera kommunstyrelsen om 
nämndens arbete med att få bort underskottet på Lindeskolan.  
 

Meddelas för åtgärd 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §131/21   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschefen informerar muntligen om det senaste 
arbetet i förvaltningen med anledning av coronaviruset. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §132/21   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 
Frågorna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Ingrid Rörick Richter (L) lyfter frågan om det har inkommit 
information kring om Solberga ska få bedriva skolverksamhet. 
Frågan besvaras av förvaltningschef. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §133/21   Dnr:  
 
Goda exempel 
 

Beslut 
Inga exempel på dagens sammanträde. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §138/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr BUN 
2021/4 

  

 
2021-11-04 Delegationsbeslut sammanställning av 
skolskjutsärenden 2020-12-17 - 2021-10-15 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2021-10-26, ärendenr 21-22-8 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2021-10-22, ärendenr 21-22-7 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut diskriminering på 
Fröviskolan F-6 2021-10-15, ärendenr 21-22-6 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut diskriminering på 
Fröviskolan F-6 2021-10-15, ärendenr 21-22-5 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2021-10-10, ärendenr 21-22-4 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 
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 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2021-10-10, ärendenr 21-22-3 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2021-10-04, ärendenr 21-22-2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-10-16 - 2021-10-17, ärendenr 
21-22-11 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-10-22, ärendenr 21-22-10 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande  behandling 
på Storåskolan 2021-10-15, ärendenr 2021-13 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande  behandling 
på Storåskolan 2021-10-22 - 2021-10-24, ärendenr 
2021-14 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande  behandling 
på Lindbackaskolan, ärendenr 2021-10 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande  behandling 
på Lindbackaskolan 2021-10-05, ärendenr 2021-11 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-07 Delegationsbeslut kränkande  behandling 
på Brotorpsskolan 2021-10-15, ärendenr 12 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-08 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 2021-10-13, ärendenr 2021-7 -  
återkoppling till huvudman senast vecka 47 2021 Dnr 
BUN 2021/75 
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 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-09-23, ärendenr EKB20:36 -  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-09-23, ärendenr EKB20:37 -  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-09-23, ärendenr EKB20:38 -  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-09-07, ärendenr EKB20:39 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-09-30, ärendenr EKB20:40 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut diskriminering och 
kränkande behandling på Ekbackens skola 2021-09-24, 
ärendenr EKB20:41 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-09-24, ärendenr EKB20:42 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-09-30, ärendenr EKB20:43 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-10-06, ärendenr EKB20:44 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-10-08, ärendenr EKB20:45 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-10-08, ärendenr EKB20:46 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-10-08, ärendenr EKB20:47 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-10-08, ärendenr EKB20:48 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-10-08, ärendenr EKB20:49 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-10-22, ärendenr EKB20:50 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-10-26, ärendenr EKB20:51 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-09-20 Delegationsbeslut av rektor Gretha Åström 
om beviljade platser på fritids enligt Skollagen kap 14 § 
5 beslutsdag 2021-09-20 Dnr BUN 2021/2 

  

 
2021-11-23 Delegationsbeslut kränkande behandling 
och trakasserier på Björkhagaskolan vid flera tillfällen, 
ärendenr BHS 2021-11 - återkoppling till huvudmannen 
senast vecka 50 2021 Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-23 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan F-3 2021-10-21, ärendenr BHS 
2021-8 -  ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2021/75 

  

 
2021-11-23 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan F-3 2021-11-10, ärendenr BHS 
2021-9 -  ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2021/75 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-11-23 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 2021-11-09, ärendenr BHS 2021-10 
-  ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-23 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-11-16, ärendenr 14 -  ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-23 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-11-16, ärendenr 13 -  ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-23 Delegationsbeslut trakasserier på 
Lindeskolan GYSÄR LS1 2021-11-16, ärendenr HT4 -  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-23 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-09-23, ärendenr EKB20:35 -  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9, ärendenr 21-22-13 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan höstterminen 2021, ärendenr BHS 
2021-13 - återkoppling till huvudmannen senast vecka 
51 2021 Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-30 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 höstterminen 2021, ärendenr 
BHS 2021-12 - återkoppling till huvudmannen senast 
vecka 51 2021 Dnr BUN 2021/75 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §139/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
2021-09-03 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra samverkansgrupp 2021-09-03 Dnr  

  

 
2021-11-04 Redovisning av åtgärder med anledning av 
tillsyn på Lindbackaskolan 2021-09-22 Dnr 
BUF2015/236 

  

 
2021-11-08 Beslut om fördelning av mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning genom 
anvisning till kommuner i Örebro län 2022 - Dnr 851-
7199-2021 Dnr  

  

 
2021-11-09 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2021-11-09 Dnr  

  

 
2021-11-16 KS 2021/212-3 - Protokollsutdrag från 
Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 
2021 KS § 162 - Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi år 
2022 Dnr  

  

 
2021-11-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 november 2021 KS § 156 - Avgift 
för förskola under inskolningstiden Dnr BUN 2021/22 

  

 
2021-11-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 november 2021 KS § 160 - 
Ekonomisk uppföljning september 2021 Dnr BUN 
2021/34 
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2021-10-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 134 - 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 Dnr  

  

 
2021-09-21 Protokoll från Lindbackaskolan 
samverkansgrupp 2021-09-21 Dnr  

  

 
2021-11-24 Beslut i Skolinspektionen 2021-11-24, dnr 
2021:4148, efter efter regelbunden kvalitetsgranskning 
av 
utbildningen i grundskolan och gymnasieskolan i 
Lindesbergs kommun Dnr BUN 2021/60 
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